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 บริษทั จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน)   

นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอรร์ปัชนั 

 

กำรก ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอรร์ปัชนั 

 

บรษิัทฯ ได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิโครงการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (Private 

Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยจะเหน็ว่า ทีผ่่านมาบริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในเรื่อง

ดงักล่าว และมีการก าหนดมาตราฐาน ข้อพึงปฏิบตัิในการท างานภายใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และรายงานด้านความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม ในลกัษณะขอ้มลูเป็นหวัขอ้ย่อยอยู่แลว้  

ทัง้นี้ เพื่อใหน้โยบายดงักล่าว มคีวามชดัเจน และเขา้ถงึผูป้ฏบิตังิานมากยิง่ขึน้ จงึพจิารณาเพิม่เตมิขอ้ปฏบิตั ิและ

แยกนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั ใหเ้ป็นนโยบายหลกัในการด าเนินงาน ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  

 

1.  ค ำนิยำมตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอรร์ปัชนั 

 
นิยำม “การทุจรติ / คอรร์ปัชนั” หมายถงึ การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัใินต าแหน่งหน้าที ่หรอืใชอ้ านาจหน้าที่

โดยมชิอบ การกระท าทีฝ่่าฝืนกฎหมาย ขดัขอ้ก าหนดจรยิธรรมธุรกจิของบรษิทัฯ ผดิระเบยีบขอ้บงัคบัการท างาน รวมถงึ
การกระท าที่ผดิต่อนโยบายต่างๆของบรษิัทฯ เพื่อการแสวงหาประโยชน์อนัมคิวรได้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรยีก รบั 
เสนอ หรอืใหท้รพัยส์นิ สนิบน ของขวญั บรกิาร เงนิสด หรอืเทยีบเท่าเงนิสด รวมถงึประโยชน์อื่นใด ต่อเจา้หน้าทีห่น่วยงาน
ภาครฐั ภาคเอกชน หรือบุคคลอื่นที่ท าธุรกิจกบับริษัทฯ ไม่ว่าการด าเนินการนัน้ จะท าขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง 
ครอบครวั เพื่อน คนรูจ้กั หรอืแมแ้ต่เพื่อองคก์รเอง หากเป็นการกระท าดงัทีก่ล่าวแลว้ขา้งต้นถอืว่าเขา้ขา่ยทุจรติ คอรร์ปัชนั
ทัง้สิน้  

 
2. นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอรร์ปัชนั 

 
หา้มคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ด าเนินการหรอื

ยอมรบัการทุจรติและการคอรร์ปัชนัในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพื่อหาประโยชน์ใหก้บัตนเอง ครอบครวั เพื่อน 
คนรูจ้กั ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผูร้บั ผูใ้ห ้หรอืผูเ้สนอใหส้นิบน ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ และไม่เป็นตวัเงนิ โดยนโยบายการต่อตา้น
การทุจรติและการคอรร์ปัชนันี้ครอบคลุมถงึทุกธุรกจิและทุกหน่วยงานทัง้ภายนอกและภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั จเีอฟพที ี
จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และจะให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัิตามนโยบายการทุจรติและการคอร์รปัชนันี้อย่าง
สม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิตั ิและขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของ
ธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ของทางบรษิทัฯ และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
 
3. หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 
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1. คณะกรรมการบรษิทัฯ มหีน้าทีพ่จิารณาอนุมตันิโยบายฯ และสนับสนุนการต่อต้านทุจรติและการคอร์รปัชนั 

ใหเ้กดิขึน้ในบรษิทัฯ และก ากบัดแูลใหม้กีารด าเนินการนโยบายฯอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหทุ้กคนในบรษิทัฯ 
ได้เขา้ใจและตระหนักถึงความสาคญัของปัญหาที่เกิดขึน้จากการทุจรติและการคอร์รปัชนั และปลูกฝังจน
กลายเป็นวฒันธรรมขององค์กรต่อไป พร้อมทัง้กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระท าการ
ทุจรติทีส่่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ มหีน้าทีใ่หค้ าปรกึษา ขอ้แนะน า พจิารณาบทลงโทษ 
และร่วมกนัหาวธิกีารแกไ้ขปัญหา ใหก้บักรรมการผูอ้ านวยการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าที่และรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ีระบบ  
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบรหิารความเสีย่งใหม้ัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
มคีวามรดักุมเหมาะสม ทนัสมยั และการด าเนินงานที่มปีระสทิธภิาพ 
 

3. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน
ที่ก าหนดไว้ตามแผนการประเมนิความเสีย่ง และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 
และจดัท าการประเมนิความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการทุจรติ ที่เกดิจากการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน ให ้คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบ  และฝ่ายตรวจสอบภายในต้องปฏบิตังิานตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบได ้มอบหมาย ในเรื ่องการตรวจสอบการทุจรติ  ที ่เกี ่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ 
นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้ก าหนดไว้ 
 

4. ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบ มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตัิงานว่า
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏบิตั ิ อ านาจด าเนินการ ระเบยีบปฏบิ ัติ และกฎหมาย 
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่ามรีะบบการควบคุมที่มคีวามเหมาะสม เพยีงพอต่อ
ความเสีย่งด้านการทุจรติที่อาจเกดิขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
4. แนวทำงปฏิบติังำนตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอรร์ปัชนั  
  

คณะกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ลูกจ้างของบรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ต้องปฏบิตัิ
ตามนโยบายการต่อต้านการทุจรติและการคอรร์ปัชนั จรรยาบรรณทางธุรกจิ อย่างเคร่งครดั โดยต้องไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้ง
หรอืรู้เหน็กบัการทุจรติ ไม่ว่าจะเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการทุจรติทัง้ทางตรง และทางอ้อม โดย 

 
1. ไม่ท าพฤตกิรรมใด ที่แสดงให้เหน็ว่าเป็นการรบัสนิบน หรอืติดสนิบน แก่ผู ้มสี่วนได้เสยีในเรื่องทีต่นท า

หน้าที่รบัผดิชอบทัง้โดยทางตรงหรอืทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมชิอบ โดยปฏบิตัิดงันี้  
 
1.1 ไม่รบั หรอื ใหข้องขวญั ของทีร่ะลกึ ทีเ่ป็นเงนิสด เชค็ พนัธบตัร หุน้ ทองค า อญัมณี อสงัหารมิทรพัย ์

หรือ สิ่งของในท านองเดียวกันที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อ
ประสานงาน ทัง้ในหน่วยงานราชการ จากคู่คา้ ผูร้บัเหมา ผูจ้ดัสง่สนิคา้ ทีป่รกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทาง
ธุรกจิของบรษิทัฯ 
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1.2 ไม่รบัทรพัย์สนิ สิง่ของ ของขวญั ของก านัลใดๆ หรอืประโยชน์อื่น อนัเป็นการชกัน าให้เกดิการละ

เว้นการปฏบิตัหิน้าที่ของตน (ก่อนการรบัของทีร่ะลกึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าได้ปฏบิตัถิูกต้องตาม
กฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ โดยสิง่ของหรอืของขวญัที่ใหแ้ก่กนัในหน้าที่การงานควรมรีาคา
ไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส) 

 
1.3 ไม่ให้ทรพัย์สนิ สิง่ของ ของขวญั หรอืของก านัลใดๆ หรอืประโยชน์อื่น เพื่อจูงใจในการตดัสนิใจ 

หรอืมผีลท าใหผู้้รบัไม่ปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัิทางการค้าเช่นเดยีวกนักบัคู่ค้ารายอื่น (การให้สิง่ของตาม
โอกาสหรอืวาระต่างๆ ต้องมมีูลค่าไม่มากจนเกนิปกติวสิยั) 

 
1.4 ไม่เป็นตวักลางในการเสนอ เงนิ ทรพัย์สนิ สิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดกบัผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ 

หน่วยงานราชการ หรอืองค์กรใดๆ เพื่อแลกกบัสทิธพิเิศษที่ไม่ควรได้ หรอืท าให้เจ้าหน้าที่ของรฐัละ
เว้นการปฏบิตัิตามกฎ ระเบยีบขอ้บงัคับ และขอ้ปฏบิตัิทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว้ 

 
อย่างไรกต็ามการรบัหรอืให้ทรพัยส์นิ หรอืสิง่ของ เพื่อเป็นของขวญัตามขนบธรรมเนียมประเพณี

หรอืวฒันธรรม หรอืให้กนัตามมารยาทที่ปฏบิตัใินสงัคม โดยการรบัหรอืการให้นัน้ จะต้องไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเชงิธุรกจิ หากจ าเป็นต้องรบัของขวญัหรอืของทีร่ะลกึที่มีมูลค่าเกนิปกติวสิยัจากผู้เกีย่วขอ้งทาง
ธุรกจิให้รายงานต่อผู้บงัคบับญัชาทราบก่อน 

 
 2. ในการจดัซื้อ จดัจ้าง ต้องด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบของบรษิทัฯ มคีวามโปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได้ 
 
 3. การใช้จ่ายส าหรบัการเลี้ยงรบัรองทางธุรกจิ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิตามสญัญาทาง

ธุรกจิสามารถกระท าได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ 
 
 4. ในการบรจิาคเพื่อการกุศล ต้องปฏบิตัิดงันี้ 
 

4.1 การใช้เงนิ หรอื ทรพัย์สนิของบรษิัทฯ เพื่อบรจิาคการกุศล ต้องกระท าในนามบรษิทัฯ เท่านัน้ โดย
การบรจิาคเพื่อการกุศล ต้องเป็น มูลนิธ ิองค์กรสาธารณะกุศล วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรอื
องค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม ที่มใีบรบัรอง หรอืเชื่อถือได ้สามารถตรวจสอบได้ และด าเนินการ
ผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบของบรษิัทฯ 

 
4.2 การบรจิาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตวัพงึกระท าได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวขอ้ง หรอืท าให้เกดิขอ้สงสยัได้

ว่าเป็นการกระท าที่ทุจรติ เพื่อหวงัผลประโยชน์ใด 
 

5. ในการให้เงนิสนับสนุน ต้องใช้เงนิ หรอื ทรพัย์สนิของบรษิัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนาม
บรษิัทฯ เท่านัน้ โดยเงนิสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมวีตัถุประสงค์เพื่อธุรกจิ ภาพลกัษณ์ที่ด ีและชื่อเสยีงของ
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บรษิัทฯ ทัง้นี้การเบกิจ่ายต้องระบุวตัถุประสงคท์ี่ชดัเจน และมหีลกัฐานทีต่รวจสอบได้ และด าเนินการผ่าน
ขัน้ตอนตามระเบยีบของบรษิัทฯ 

 
6. จดัใหม้รีะเบยีบการเบกิจ่าย และอ านาจอนุมตั ิส าหรบัการด าเนินการของฝ่ายบรหิารในเรื่องการเลีย้งรบัรอง , 

การใหข้องขวญั และของก านลั โดยจะตอ้งมเีอกสารชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการใหด้งักล่าว และหลกัฐานต่างๆ 
อย่างชดัเจนประกอบการให ้ว่าไม่ไดด้ าเนินการใหเ้พื่อการท าทุจรติ ตดิสนิบนเจา้หน้าทีพ่นกังาน พรอ้มทัง้ให้
มกีระบวนการตรวจสอบโดยสว่นตรวจสอบภายในของบรษิทัฯดว้ย 

 
7. บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานไม่พงึรบัของขวญั ของก านลั การเลีย้งรบัรอง จากบุคคล

อื่นทีต่ดิต่อ ประสานงาน ท าการคา้กบับรษิทั หากไดร้บัของขวญัของก านัล ทีม่มีูลค่าเกนิปกตวิสิยัในโอกาส
ต่างๆ ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงาน ผูไ้ดร้บัปฏเิสธการรบั และใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้
เพื่อทราบดว้ย 

 
8. ไม่กระท าการอนัใดที่เกี ่ยวขอ้งกบัการเมอืงภายในบรษิัทฯ และไม่ใชท้รพัยากรใดของบรษิัทฯ เพื่อ

ด าเนินการดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิัทฯ เป็นองค์กรที่ยดึมัน่ในความเป็นกลางทางการเมอืง สนับสนุนการปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธปิไตย รวมถึงไม่มแีนวทางในการให้การช่วยเหลอืทาง
การเมอืง แก่พรรคการเมอืงใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 

 
9. พนักงานไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระท าหรอืพฤติกรรมที่เขา้ข่ายการทุจรติและคอรร์ปัชนั หรอื

ส่อไปในทางทุจรติและคอร์รปัชัน ที่มผีลเกี่ยวขอ้งกบับรษิัทฯ โดยทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม พนักงานต้อง
แจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 
หากมขีอ้สงัสยัหรอืขอ้ซกัถามให้ปรึกษาผู้บงัคบับญัชาหรอืบุคคลที่ก าหนดใหท้ าหน้าที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบั
การติดตามการปฏบิตัิตามนโยบายนี้ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 

 
10. บรษิัทฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏเิสธหรอืพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งกบั

บรษิัทฯ โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้ ้องเรยีนหรอืผู้ทีใ่ห้ความร่วมมอืในการแจ้งและรายงานการทุจรติ  
ตามที่บรษิัทฯ ก าหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรกัษาความลบั 

 
11. ผู้ที่กระท าทุจรติ ถือเป็นการกระท าที่ผดิต่อนโยบายของบรษิทัฯ ซึ่งจะต้องได้รบัการพจิารณาทางวนิัยตาม

ระเบยีบที่บรษิัทฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รบัโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย 
 
12. คณะกรรมการบรษิัทฯ และคณะกรรมการบรหิาร ตระหนักถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้

ค าปรกึษา และท าความเขา้ใจกบับุคลากรในบรษิัทฯ และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง เกี่ยวกบัการต่อต้านการทุจรติและ
คอร์รปัชนั เพื่อให้บุคลากรและผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งได้ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจรติและการคอร์
รปัชนัฉบบันี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ด ีในเรื่องการมคีวามซื่อสตัย์ จรยิธรรมและจรรยาบรรณ  
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13. บรษิัทฯ มุ่งมัน่ที่จะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ว่าการทุจรติ และการให้หรอืรบัสนิบนเป็นการ
กระท าที่ยอมรบัไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท ากบับุคคลใดกต็าม หรอืการท าธุรกรรมกบัภาครฐัหรอื
ภาคเอกชน 

 
14. นโยบายการต่อต้านการทุจรติและการคอร์รปัชนัฉบบันี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบรหิารงานบุคคล 

ตัง้แต่การสรรหาหรือการคดัเลอืกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบิตังิาน
พนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทุกระดบัสื่อสารและท าความเขา้ใจ กบั
พนักงานเพื่อใช้ในกจิกรรมทางธุรกจิที่อยู่ในความรบัผดิชอบและควบคุมดูแลการปฏบิตัใิห้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

 
15. บรษิัทฯ จดัใหม้กีารสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจรติและคอรร์ปัชนั รวมถงึช่องทางการแจง้เบาะแส หรอืขอ้

รอ้งเรยีนภายในบรษิทัฯ ผ่านหลกัสตูรการปฐมนิเทศกรรมการ, การปฐมนิเทศพนักงาน และการจดัสมัมนา
ต่างๆ ภายในบรษิทั ตามแต่โอกาสอนัสมควร เพื่อสง่เสรมิใหม้กีารปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ มคีวาม
รบัผดิชอบในภาระหน้าทีข่องตน เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปตามหลกัจรยิธรรม 

 
16. จดัใหม้กีารสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจรติและคอรร์ปัชนั รวมถงึช่องทางการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน

ส าหรบับุคคลภายนอกและผูม้สี่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ อนัไดแ้ก่ ลูกคา้ ผูถ้อืหุน้ พนัธมติรทางการคา้ ฯลฯ ให้
สามารถรบัรูไ้ดห้ลายช่องทาง เช่น รายงานประจ าปี, เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

 
17. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในครอบคลุม ทัง้ด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึง

กระบวนการอื่นภายในบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายการต่อตา้นทุจรติและคอรร์ปัชนั 
 
18. บรษิทัฯ จดัใหม้กีารตรวจสอบภายในเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยใหบ้ริษทัฯ บรรลุ

เป้าหมายทีว่างไวไ้ด ้รวมทัง้ตรวจสอบการปฏบิตังิานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไป ตามขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ 
และช่วยคน้หาขอ้บกพร่องจุดอ่อน รวมถึงใหค้ าแนะน าในการพฒันาระบบการปฏบิตัิงานใหม้ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลตามแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 
19. จดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบัการทุจรติ คอรร์ปัชนั และร่วมกนัหาแนวทางการบรหิารความ

เสีย่งนัน้ 
 
20. ส่วนตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่ตรวจพบอย่างเร่งด่วนต่อกรรมการผู้จ ัดการและ

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อด าเนินการเบือ้งตน้ไดโ้ดยตรง และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 
 
21. จดัให้มกีารรณรงค์ ส่งเสรมิให้บรษิัทย่อย และบรษิัทร่วม ในกลุ่มบรษิัทจเีอฟพที ีให้ความส าคญัต่อการร่วม

ปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านทุจรติและคอรร์ปัชนั ผ่านคณะกรรมการบรษิทัจเีอฟพที ีทีเ่ป็นตวัแทนบรษิทัฯ 
เข้าร่วมบริหารงาน จดัการกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนัน้ๆ เพื่อให้กลุ่มบริษัทจีเอฟพีที บรรลุ
วตัถุประสงคข์องนโยบายร่วมกนั 
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22. จดัใหม้กีารรณรงค ์ส่งเสรมิใหคู้่คา้ และผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการร่วมปฏบิตัติาม
นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รปัชนั ผ่านกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบัที่ได้มกีารติดต่อ
ประสานงานดว้ย 

 

 ทัง้นี้คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ซึง่ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านทุจรติและคอร์รปัชัน 
จะมโีทษตามกฎหมายและ/หรอืระเบยีบของบรษิทัฯ กรณีทีก่ารด าเนินการตามนโยบายการต่อตา้นทุจรติฯ ท าใหเ้กดิความ
เสยีหาย หรอืการสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ บรษิทัฯ จะไม่เอาโทษ หรอืใหผ้ลทางลบต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ผู้
นัน้แต่อย่างใด เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการ
ใดๆ ดว้ยความบรสิทุธิใ์จ และเป็นธรรมต่อสว่นรวม เพื่อผลประโยชน์สงูสดุขององคก์ร 
 
5. เรื่องท่ีรบัแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนกำรทุจริตและกำรคอรร์ปัชนั 
  

1. พบเหน็การกระท าที่ทุจรติที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทฯ โดยทางตรง หรอืทางอ้อม เช่น พบเหน็บุคคลในบรษิทัฯ
ติดสนิบน/รบัสนิบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรฐับาล หน่วยงานเอกชน และภายในหน่วยงานของตนเอง 

 
2. พบเหน็การกระท าทีผ่ดิขัน้ตอนตามระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิัทฯ หรอืมผีลต่อระบบการควบคุมภายในของ

บรษิัทฯ จนท าให้สงสยัได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจรติได้ 
 
3. พบเหน็การกระท าที่ท าให้บรษิัทฯ เสยีผลประโยชน์ และมผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของบรษิัทฯ 
 
4. พบเหน็การกระท าที่ผดิกฎหมาย ผดิศลีธรรม จรรยาบรรณทางธุรกจิ 
 

6. ช่องทำงกำรรบัแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนกำรทุจริตและกำรคอรร์ปัชนั 
 
  การแจง้เบาะแส และ/หรอืขอ้รอ้งเรยีนการกระท าผดิกฎหมาย จรรยาบรรณ หรอืพฤตกิรรมที่อาจส่อถงึการทุจรติ/ 
คอรร์ปัชนั ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานในองคก์ร สามารถแจง้ไดห้ลายช่องทาง เพื่อเปิดโอกาสการรบัเรื่องตาม
ความสะดวกเหมาะสม โดยผูร้อ้งเรยีนจะตอ้งระบุรายละเอยีดของเรื่องทีจ่ะแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน พรอ้มชื่อ ทีอ่ยู่ และ
หมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ลงใน “แบบฟอร์มการทุจริตและการประพฤมิชอบของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั 
(มหาชน)” และสง่มายงัช่องทางรบัเรื่อง ดงันี้ 
 

1. ตูร้บัขอ้รอ้งเรยีนทีต่ดิตัง้อยู่ภายในโรงงาน 
 
2. หน้าเวบ็ไซตภ์ายในของบรษิทัฯ “GFPT-Intranet-สง่ขอ้รอ้งเรยีน”  
 
3. รอ้งเรยีนโดยตรงต่อคณะกรรมการ หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.1 คณะกรรมการบรษิทั  
อเีมล ์: bod@gfpt.co.th 

mailto:bod@gfpt.co.th
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โทรสาร : 02-4738398 
ไปรษณีย ์: คณะกรรมการบรษิทั 

   บรษิทั จเีอฟพที ีจากดั (มหาชน) 
   อาคารจเีอฟพที ีชัน้ 18 เลขที ่312 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150 
 

 3.2 คณะกรรมการอสิระ   
   อเีมล ์: independent-directors@gfpt.co.th 
   โทรสาร : 02-4738398 
   ไปรษณีย ์: คณะกรรมการอสิระ 
      บรษิทั จเีอฟพที ีจากดั (มหาชน) 
       อาคารจเีอฟพที ีชัน้ 18 เลขที ่312 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150 
 
 3.3 ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
   อเีมล ์: hr@gfpt.co.th 
   โทรสาร : 02-4738398 
   ไปรษณีย ์: ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
     บรษิทั จเีอฟพที ีจากดั (มหาชน) 
    อาคารจเีอฟพที ีชัน้ 18 เลขที ่312 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150 
  
 3.4 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
   อเีมล ์: ia@gfpt.co.th 
   โทรสาร : 02-4738398 
   ไปรษณีย ์: ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
       บรษิทั จเีอฟพที ีจากดั (มหาชน) 
       อาคารจเีอฟพที ีชัน้ 18 เลขที ่312 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150 
 
 ทัง้นี้หากผู้แจง้เบาะแส หรอืผู้ร ้องเรยีน มขีอ้ร้องเรยีน กรรมการผู้จดัการ  ขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรยีนมายงั
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ตามที่อยู่ของบรษิัทฯ 
   
  บุคคลทีส่ามารถแจ้งเบาะแส หรอืข้อร้องเรยีนเกี่ยวกบัการทุจรติ คอื ผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ 
ผู ้ถือหุ ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครฐับาล ชุมชน สงัคม ผู้บรหิารและพนักงานของบรษิัท ทัง้นี้ไม่ว่าท่าน
จะแจ้งด้วยวธิใีดดงักล่าวขา้งต้น ทางบริษัทฯจะรกัษาความลบัของท่าน 
 
7. มำตรกำรคุ้มครองและรกัษำควำมลบั 
 
  เพื่อเป็นการคุ้มครองสทิธขิองผู้รอ้งเรยีนและผูใ้ห้ขอ้มูลที่กระท าโดยเจตนาสุจรติ บรษิัทฯ จะปกปิดชื่อ ทีอ่ยู่ 
หรอืขอ้มูลใดๆ ที่สามารถระบุตวัผู้รอ้งเรยีนหรอืผู้ให้ขอ้มูล และเกบ็รกัษาขอ้มูลของผู้รอ้งเรยีนและผูใ้หข้ ้อมูลไว้เป็น

mailto:independent-directors@gfpt.co.th
mailto:hr@gfpt.co.th
mailto:ia@gfpt.co.th
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ความลบั โดยจะจ ากดัเฉพาะผู้ทีม่หีน้าที่รบัผดิชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรยีนเท่านัน้ ที่สามารถเขา้ถงึ
ขอ้มูลดงักล่าวได้ 
   
  ในกรณีที่มกีารร้องเรยีนกรรมการบรษิัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 
หรอืผู้ร้องเรยีน พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้มูลในการสบืสวนหาขอ้เทจ็จรงิ ไม่ให้ได้รบัความเดอืนร้อน อนัตรายใด หรอื
ความไม่ชอบธรรม อนัเกดิมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรยีน การเป็นพยานหรอืการให้ขอ้มูล โดยขอให้ผู้ร้องเรยีนส่ง
เรื่องร้องเรยีนมายงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าที่ในการใช้ดุลยพนิิจสัง่การตามทีเ่หน็สมควร เพื่อคุ ้มครองผูแ้จง้
เบาะแส หรอืผู้ร้องเรยีน พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้มูลในการสบืสวนหาขอ้เทจ็จรงิ ไม่ใหไ้ดร้บัความเดอืนรอ้น อนัตราย
ใด หรอืความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรยีน การเป็นพยาน หรอืการให้ขอ้มูล  
 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถมอบหมายงานให้กบัผู้บรหิารคนใดคนหนึ่ง ท าหน้าทีแ่ทนในการใช้
ดุลยพนิิจสัง่การคุม้ครองความปลอดภยัของผูแ้จง้เบาะแส หรอืผู้ร้องเรยีน พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้มูล โดยผู้บรหิารที่
ได้รบัมอบหมาย ต้องไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัเรื่องที่ได้รบัแจ้งเบาะแส หรอืร้องเรยีน ทัง้โดยทางตรง หรอืทางอ้อม (เช่น ผู้
ถูกกล่าวหา เป็นผู้ใต้บงัคบับญัชาของตนโดยตรง) 
 
  ทัง้นี้ ผู้ได้รบัขอ้มูลจากการปฏบิตัิหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องร้องเรยีน มหี น้าที่เกบ็รกัษาขอ้มูล ขอ้ร้องเรยีนและ
เอกสารหลกัฐานของผูร้ ้องเรยีนและผู้ให้ขอ้มูลไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง 
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
 
8. ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรสืบสวน และบทลงโทษ 
 

1. เมื่อได้รบัการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้กลัน่กรอง 
สบืสวนขอ้เทจ็จรงิ และแจ้งผลความคบืหน้าเป็นระยะให้แก่ผู ้แจง้เบาะแสหรอืผู้รอ้งเรยีนได้ทราบ โดย
ก าหนดระยะเวลาในการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิจนถึงพจิารณาเสรจ็สิน้ภายใน 30 วนั และสามารถขยายเวลา
การสบืสวนขอ้เทจ็จรงิและพจิารณาจนเสรจ็สิน้ได้อกีไม่เกนิ 30 วนั 

 
2. หากการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิแล้วพบว่า ขอ้มูลหรอืหลกัฐานที่ม ีมเีหตุอนัควรเชื่อได้ว่าผู ้ที่ถูกกล่าวหาได้

กระท าการทุจรติและคอร์รปัชันจรงิ บรษิัทฯ จะให้สทิธผิูถู้กกล่าวหาได้รบัทราบขอ้กล่าวหาและให้สทิธผิู้
ถูกกล่าวหาพสิูจน์ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรอืหลกัฐานเพิม่เต ิมที่แสดงให้เหน็ว่าตนเ องไม่มสี่วน
เกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอนัทุจรตินัน้ ตามที่ได้ถูกกล่าวหา 

3. หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระท าการทุจรตินัน้จรงิ และการทุจริตนัน้ถือว่าเป็นการกระท าผดิต่อนโยบายการ
ต่อต้านการทุจรติและการคอร์รปัชนัของบรษิัทฯ ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รบัการพจิารณาโทษทางวนิัยตาม
ระเบยีบที่บรษิทัฯ ได้ก าหนดไว้ และหากการกระท าทุจรตินัน้เป็นการกระท าที่ผดิต่อกฎหมาย ผู้กระท าผดิ
นัน้อาจจะต้องไดร้บัโทษทางกฎหมาย ทัง้นี ้ โทษทางวนิ ัยตามระเบยีบของบรษิ ัทฯ ค าตดัสนิของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอนัสิน้สุด 
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4. การร้องเรยีนโดยไม่สุจรติหรอืผดิช่องทาง การแจง้เรื่องร้องเรยีน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยค า หรอืให้ขอ้มูล
ใดๆ ถ้าพสิูจน์ไดว้่ากระท าโดยไม่สุจรติ หรอืท าผดิช่องทาง ถ้าเป็นพนักงานหรอืเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 
บุคคลนัน้จะได้รบัโทษทางวนิัยด้วย แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และบรษิัทฯ ได้รับความเสยีหาย บรษิทัฯ 
จะพจิารณาด าเนินคดกีบับุคคลนัน้ๆด้วย 

 

ในกรณีทีม่กีารร้องเรยีน กรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่ในการรบัเรื่อง หาขอ้มูล และ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิตามที่ได้รบัแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ให้ร่วมกนัพจิารณาและก าหนดโทษตามที่
เหน็สมควร 

 

ส าหรบับทลงโทษของผูท้ีก่ระท าความผดิทุจรติ คอรร์ปัชนั จะมกีารลงโทษตามระดบัความผดิทีไ่ดก้ระท าขึน้ ตาม
กฎระเบยีบของบรษิทั ตัง้แต่การตกัเตอืนดว้ยวาจา, การตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร. การหกัค่าจา้งหรอืพกังานโดยไม่ได้
รบัค่าจา้ง และการเลกิจา้ง   ไปจนถงึการถูกพจิารณาด าเนินคดทีางกฏหมาย ทัง้แพ่งและอาญาอย่างถงึทีส่ดุ 

 

9. กำรเผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอรร์ปัชนั 
 
  เพื่อใหทุ้กคนในบรษิทัฯได้รบัทราบนโยบายการต่อต้านการทุจรติและการคอรร์ปัชนั โดยบรษิทัฯ จะท าการ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
 

1. บรษิัทฯ ติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจรติและการคอร์รปัชนั ในสถานที่เด่นชดั ทุกคนในบรษิัทฯ
สามารถอ่านได้ 

 
2. บรษิทัฯ เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจรติและการคอรร์ปัชนั ผ่านช่องทางการสื่อสารของบรษิทัฯ อาท ิเวบ็

ไซดบ์รษิทัฯ อเีมล ์รายงานการเปิดเผยขอ้มลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (52-2) ในปีถดัไปเป็นตน้ไป  
 
3. บรษิัทฯ จะจดัให้มกีารอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจรติและการคอร์รปัชนักบัพนักงานใหม่ทุกคน 
 
4. บรษิัทฯ จะมกีารทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจรติและการคอร์รปัชนัอย่างสม่าเสมอทุกปี 

 
10. วนัท่ีบงัคบัใช้    

 
  นโยบายการต่อต้านการทุจรติและการคอร์รปัชนันี้ ให้มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ประกาศเป็นต้นไป   
            

แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบริษัท จีเอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) 
 

                                                                                                                                      วนัท่ี..........เดือน................พ.ศ.................. 

    เรียน  ...................................................... 
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 1. ขา้พเจา้............................................................................................................... (ช่ือ – นามสกลุ ผูร้้องเรียน)  

  ท่ีอยู ่.............................................................................................. 

   เบอร์โทรศพัทท่ี์สะดวกติดต่อ...................................................... 
 

 2. ขอร้องเรียน..................................................................................(ช่ือ – นามสกลุ) ต าแหน่ง (ถา้ทราบ).......................... 

   หน่วยงาน (ถา้ทราบ)..........................................หรือกลุ่มบุคคล...........................................(กลุ่มบุคคลท่ีถูกร้องเรียน) 
 

3. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดงักล่าวกระท าการ 
  กระท าการทุจริตต่อหนา้ท่ี/กระท าความผิดต่อหนา้ท่ี/กระท าความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรม/ร ่ ารวย

ผิดปกติโดยมีพฤติการณ์ ดงัน้ี 

 .....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.................................................. 

 โดยมีพยานหลกัฐาน คือ 

  พยานบุคคล 

   1. ………………………………………………………………………………….. 

   2. ………………………………………………………………………………….. 

  พยานเอกสาร (แนบมาดว้ยถา้มี) 

   1. ………………………………………………………………………………….. 

   2. ………………………………………………………………………………….. 
    

4. เคยร้องเรียนไปท่ีหน่วยงาน....................................................................................................แลว้ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

        ลงช่ือ...................................................... 

                                                                    (............................................................) 

                                                                                                                              ผูร้้องเรียน 

หมายเลขโทรศพัท.์................................ 


